
X1. MOH PFIZER-BIONTECH COVID-19 Vaccination Form – Form 1  
X1. แบบฟอรม์การฉีดวคัซีน โควิด -19 ของ ไฟเซอร ์ 

ไบออนเทค - แบบฟอรม์ 1 
X2. TO BE COMPLETED BY PATIENT (Please approach our staff if you need help) 

X2. กรอกโดยผูป่้วย (โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีของเราหากคณุต้องการความช่วยเหลือ) 
Part A: Personal Particulars  
ส่วนข้อ ก - รายละเอียดส่วนตวั 

A1.1 
Queue  
เข้าคิว 

A1.2 
Registration  
การลงทะเบยีน 

A1.3 Name (Block Letters) 
A1.3 ช่ือ (เขียนตวัพิมพใ์หญ่): 

A1.4 NRIC / Foreign Identification Number (FIN):  
A1.4 หมายเลขบตัรประชาชน / ฟิน: 
            

 

A1.5 Gender 
A1.5 เพศ: 

A1.6 Date of Birth  
A1.6 วนัเกิด (วว / ดด / 
ปปปป): 

A1.7 Age  
A1.7 อายุ: 

A1.8 Ethnic Group 
A1.8 กลุม่ชาติพนัธุ:์ 

A1.9 Residential 
Status: 
A1.9 
สถานะท่ีอยู่อาศยั: 

 

 A1.5.1 
Male 
A1.5.1 ชาย 
 A1.5.2 
Female      
A1.5.2 หญงิ 

        
         

 
 

 
A1.8.1 
Chinese   
A1.8.1 
คนจนี 
 
 
A1.8.2 
Malay  
A1.8.2 
คนมาเลย ์

 A1.8.3 
Indian 
A1.8.3 
คนอนิเดยี 
 
 A1.8.4 
Others 
A1.8.4 อื่น 
ๆ 

 A1.9.1 Citizen  
A1.9.1 สญัชาต ิ
 
 A1.9.2 Permanent 
Resident  
A1.9.2 
ผูพ้ านักถาวร(พอีาร)์ 

 A1.9.3 Long 
term  
A1.9.3 
ผูพ้ านักระยะยาว 
(ลองเทอรม์) 
 
 A1.9.4 
Others 
 A1.9.4 อื่น ๆ 

A1.10 
Address* 
A1.10 ท่ีอยู่*: 

A1.11 Postal Code A1.11 รหสัไปรษณีย:์       
 

A1.12 Handphone Number:  
A1.12 หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ:  
 
A1.13 Email Address*: 
A1.13 อีเมล*: 
 

PART B: MEDICAL INFORMATION   
ส่วนข้อ ข: ขอ้มูลทางการแพทย ์

Waiting Area 
พื้นทีร่อ 

PART B1: FEVER & VACCINATION  
ส่วนข้อ ข1: ไข้และการฉีดวคัซีน ไม่ม ี ม ี
B1.1 Have you had a fever or any vaccination recently? 
B1.1 คุณมไีขห้รอืฉีดวคัซนีเมื่อเรว็ ๆ นี้หรอืไม่ 

  

• B1.2 Fever (Temperature ≥ 37.5°C) in the past 24 hours? 
B1.2 มไีข ้(อุณหภูม ิ≥ 37.5 องศา) ใน 24 ชัว่โมงทีผ่่านมา หรอืไม ่

  

• B1.3 Any vaccination in the past 14 days? 
B1.3 มกีารไดร้บัการฉีดวคัซนีใน 14 วนัทีผ่่านมาหรอืไม ่

  



   
PART B2: IMMUNOCOMPROMISE  
ส่วนข้อ ข2: ภมิูคุ้มกนับกพร่อง 

ไม่ม ี ม ี

B2.1 Do you have any medical conditions causing severe immunocompromise? For example: 
B2.1 คณุมีภาวะท่ีท าให้เกดิภูมคิุม้กนัต ่าอย่างรุนแรงหรอืไม่ ตวัอย่างเช่น: 

  

• B2.2 Recent transplant in the past 3 months 
B2.2 การปลูกถ่ายอวยัวะในช่วง 3 เดอืนทีผ่่านมา 

 
  

• B2.4 On cancer treatment (immunotherapy / chemotherapy / radiotherapy  
B2.4 ก าลงัไดร้บัการรกัษาโรคมะเรง็ (ภูมคิุม้กนับ าบดั / เคมบี าบดั / ฉายรงัส)ี 
ภายใน3เดอืนทีผ่่านมา หรอื ภายใน2เดอืนจากน้ี 

  

• B2.5 Aggressive Immunotherapy for non-cancer conditions (eg. rituximab etc) 
B2.5 ไดร้บัยากระตุน้ภูมคิุม้กนัส าหรบัโรคอื่นๆทีไ่มใ่ชโ่รคมะเรง็  (เช่น rituximab เป็นตน้) 

  

• B2.6 HIV with CD4 count < 200 
B2.6 เอชไอว ีทีม่จี านวนเซลลเ์มด็เลอืดขาว (CD4) ต ่ากว่า 200 

  

   
PART B3: ALLERGIES  
ส่วนข้อ ข3: โรคภมิูแพ ้

ไม่ม ี ม ี

B3.1 Have you ever had any severe allergic reactions to vaccines, medications, insect stings, food 
etc: 
B3.1 คณุเคยมปีฏกิริยิาอยา่งรุนแรงจากการแพย้า หรอือาการแพอ้ยา่งรุนแรงจากวคัซนี ยา พษิแมลง อาหาร ฯลฯ หรอืไม่: 

  

• B3.2 Anaphylaxis:  severe reaction with two or more of the following: (a) hives or 
face/eyelid/lip/throat swelling, (b) difficulty breathing, (c) dizziness 
B3.2 การแพช้นิดรุนแรงเฉยีบพลนั: เป็นอาการแพอ้ย่างรุนแรง มอีย่างน้อยสองอาการ คอื (ก) 
ลมพษิหรอือาการบวมทีใ่บหน้า / เปลอืกตา / รมิฝีปาก / ล าคอ (ข)  หายใจล าบาก หรอื  (ค)  

เวยีนศรีษะ 

  

• B3.4 Ever been prescribed with an Epi-Pen? (self-injected epinephrine for severe allergy) 
B3.4 แพทยเ์คยสัง่เขม็ฉีดยาอพีเิพนใหคุ้ณหรอืไม่ (ฉีดยา epinephrine 
ใหต้วัเองเพื่อบรรเทาอาการภมูแิพรุ้นแรง) 

  

• B3.5 Severe skin rash AND mouth/genital ulcers/red eyes/liver injury due to 

medications (TEN/SJS/DRESS/DiHS) 
B3.5 ผื่นทีผ่วิหนังอย่างรุนแรง และ แผลในปาก / อวยัวะเพศ / ตาแดง / ตบัอกัเสบจากยา (TEN / 
SJS / DRESS / DiHS) 

  

• B3.6 Have you had rash OR hives OR face/eyelid/lip swelling to vaccines? 
B3.6 คุณเคยมผีื่น หรอื ลมพษิ หรอื บวมทีใ่บหน้า / เปลอืกตา / รมิฝีปากเนื่อง จากวคัซนีหรอืไม ่

  

   
PART B4: OTHER PRECAUTIONS (CAN STILL VACCINATE) 
ส่วนข้อ ข4: ข้อควรระวงัอ่ืน ๆ (ยงัฉีดวคัซีนได้) 

ไม่ม ี ม ี

B4.1 Are you currently taking these medications or have these medical conditions? 
B4.1 คุณก าลงัใชย้าเหล่านี้ หรอืมภีาวะเหล่านี้หรอืไม ่

  

• B4.2 Blood-thinning medications (eg.warfarin, apixaban, rivaroxaban etc) 
B4.2 ยาละลายลิม่เลอืด (เช่น วอรฟ์ารนิ (warfarin), เอพซิาแบน (apixaban), ไรวารอ็กซาแบน 
(rivaroxaban) เป็นตน้) 

  



• B4.3 Bleeding disorder or low platelets  
B4.3 ภาวะเลอืดออกผดิปกตหิรอืเกลด็เลอืดต ่า 

  

   
PART B5: PREGNANCY & RELATED QUESTIONS (FOR FEMALES ONLY) 
ส่วนข้อ ข5: การตัง้ครรภแ์ละค าถามท่ีเก่ียวข้อง (ส าหรบัผูห้ญิงเท่านัน้) 

ไม่ม ี ม ี

• B5.1 Are you pregnant or suspect that you are pregnant (late menstrual period)? 
B5.1 คุณก าลงัตัง้ครรภ ์หรอืสงสยัว่าตัง้ครรภอ์ยู่หรอืไม่ (ประจ าเดอืนมาชา้)  

  

• B5.2 Are you currently breastfeeding? (CAN STILL VACCINATE) 
B5.2 คุณก าลงัใหน้มบุตรอยู่หรอืไม่ (ยงัฉีดวคัซีนได้) 

  

• B5.3 If younger than 50 years, was your last menstrual period more than 6 weeks ago? 
B5.3 ถา้อายุน้อยกว่า 50 ปี ประจ าเดอืนครัง้สุดทา้ยของคุณนานกว่า 6 สปัดาหแ์ลว้หรอืไม่ 

  

   
PART C: PATIENT DECLARATION AND CONSENT  
ส่วนข้อ ค แบบแสดงข้อมูลและความยินยอมของผูป่้วย 

  

C1.1 I declare that the information I have given is true and complete to the best of my knowledge 
C1.1 ฉนัขอยนืยนัว่าขอ้มลูทีฉ่นัใหม้านัน้เป็นความจรงิและสมบรูณ์ทีสุ่ดเท่าทีฉ่นัจะรูไ้ด้ 
C1.2 I have been informed of the risks, benefits and side effects of COVID-19 vaccination, and I wish to receive COVID-19 
vaccination 
C1.2 ฉนัไดร้บัแจง้ถงึความเสีย่ง ประโยชน์ และผลขา้งเคยีงของการฉีดวคัซนี โควดิ-19 และฉนัตอ้งการรบัการฉีดวคัซนี โควดิ-19 
 C1.3 I AGREE to receive COVID-19 vaccination; OR 

C1.3 ฉนัตกลงรบัการฉีดวคัซนี โควดิ-19 หรอื 
 C1.4 I DO NOT wish to receive COVID-19 vaccine** 

C1.4 ฉนัไม่ต้องการรบัวคัซนี โควดิ-19** 

____________________________ _____________________ __________________ ____________________ 
C1.5 Name of patient / parent / guardian  

C1.5 ชื่อผูป่้วย / พ่อแม่ / ผูป้กครอง 
C1.6 NRIC No. / FIN 

C1.6 หมายเลขบตัรประชาชน / 
ฟิน 

C1.7 Signature 
C1.7 ลายเซน็ 

C1.8 Date (dd/mm/yyyy) 
C1.8 วนัที ่(วว/ดด/ปปปป) 

* X3. Fields not required if names are submitted via nominal roll, appointment booking system and healthcare workers under the self-vaccination exercise. 
*X3. ไม่จ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูในช่องทีม่(ี*)หากมกีารส่งรายชื่อผ่านระบบการจองนัดหมาย หรอืบคุลากรทางการแพทยท์ีม่สีทิธิร์บัวคัซนี 
** X4.  If patient does not wish to receive COVID-19 vaccine, there is no need to complete FORM 2. 
** X4. เวน้การกรอกแบบฟอรม์ท่ี 2 หากผูป่้วยไม่ต้องการรบัวคัซนี โควดิ-19  
 

X5. MOH PFIZER BIONTECH COVID-19 VACCINATION FORM (ASSESSMENT CLINIC) – FORM 2 
X5. แบบฟอรม์การฉีดวคัซนี โควดิ -19 ของ ไฟเซอร ์ไบอนเทค ฝ่าย MOH (การประเมนิผลคลนิิก) – 

แบบฟอรม์ 2  
X6. TO BE COMPLETED BY DOCTOR OR NURSE  

X6. กรอกโดยแพทยห์รือพยาบาล 
PART D: CLINICAL SAFETY REVIEW OF PATIENTS 

PART D1: NOT ELIGIBLE FOR COVID-19 VACCINATION 
IF YES → DO NOT VACCINATE NO YES 
Is the patient:   

•  Pregnant   

•  Child under age 16 years   

•  Severely immunocompromised 
- Recent transplant in the past 3 months 
- Cancer treatment (immunotherapy / chemotherapy / radiotherapy) less than 3 

months ago OR planned in the next 2 months 

  



- Aggressive Immunotherapy for non-cancer conditions (e.g. rituximab etc) 
- HIV with CD4 count < 200  

PART D2: CONTRAINDICATIONS TO COVID-19 VACCINE 
IF YES → DO NOT VACCINATE 

NO YES 

•  Allergic reaction to previous dose of COVID-19 vaccine, or any of its components   

•  History of anaphylaxis or prescribed an Epi-Pen   

•  History of any of the following drug reactions: SJS, TEN, DRESS, DiHS   

PART D3: PRECAUTIONS → POSTPONE VACCINATION NO YES 
IF YES → DO NOT VACCINATE   

•  Fever (≥ 37.5⁰C) in past 24 hr  → Re-schedule vaccination when fever has resolved   

•  Vaccination in past 14 days → Re-schedule vaccination after 14 days   

•  Rash OR urticaria OR face/eyelid/lip swelling to VACCINES → Refer to allergist*   

PART D4: PRECAUTIONS → CAN VACCINATE 
IF YES → ADVISE HOLD FIRM PRESSURE AT INJECTION SITE FOR 5 MINUTES 

NO YES 

• On anti-coagulation, has bleeding disorder or low platelets   

CLINICAL ASSESSMENT: Form Completed by 
  Risks, benefits, adverse effects discussed  
  Patient form & consent checked  

VACCINATE?       
      YES  → PROCEED TO VACCINATION 
      NO  

 

             Not eligible OR has contraindications  → NO VACCINATION  

             Fever → RESCHEDULE vaccination when fever has resolved 
            Recent other vaccine → RESCHEDULE to 14 days after other vaccine 

___________________________ 

             Cutaneous reaction to other VACCINES → Refer to allergist* Name (stamp) / Signature / Date 

PART E: VACCINATION RECORD 

COVID-19 vaccine given:  Injection site: Vaccine Brand: Batch number: 
 
 

 #1 Date: 
 #2 Date:  

  Left deltoid 
 Right deltoid 
 Other___________ 

 Pfizer-BioNTech 
 Moderna  
 Sinovac 
 Other _____________ 

Bottle number (if applicable): 

Place of Vaccination: 
 
 

Vaccinated by: 

 
  ___________________________________________________ 

 Name (stamp) / Signature / Date 

PART F: OBSERVATION & DISCHARGE 

 Vaccine card & vaccine information sheet (VIS) given 
 Observe patient for 30 min after vaccination (for syncope, anaphylaxis etc) 
 If allergic symptoms develop in first 30 min, observe until stable or refer to ED 

Time of vaccination: 
 
 

Remarks by doctor (If treatment required): Assessed by: 

 

________________________________________ 

Name (stamp) / Signature / Date 
* Please refer to the [Allergist Referral Form for COVID-19 vaccination] if the individual is eligible for further evaluation by an allergist.   

 


